ELITní ceny týdne 16. 4. – 22. 4. 2018

16/2018

53 % SLEVA na tlumiče*, pružiny a horní uložení

60% SLEVA
na vybrané položky

Vybrané položky s exkluzivní cenou:
Objednací číslo

Popis

Aplikace

Běžná MOC

Akční cena

SLEVA

KYB 343319

Zadní tlumič EXCEL-G

Galaxy / Alhambra / Sharan 95-

1996 Kč

798 Kč

Objednat

300 032

Přední tlumič SUPER TOURING

Škoda Fabia I/II / VW Polo 01-

1963 Kč

785 Kč

Objednat

60 %

BIL 19-029429

Zadní tlumič B4

Škoda Octavia I lift / VW Golf IV

1807 Kč

723 Kč

Objednat

60 %

KME 4085706

Přední pružina

Škoda Octavia I 1,9 Tdi

1224 Kč

490 Kč

Objednat

60 %

60 %

*35% sleva na tlumiče KAYABA Performance, BILSTEIN HP a ALKO Performance.
Akční ceny byly dosaženy s pomocí dodavatelů:
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...a něco z
Montážní pasta na výfuky 170 g
–	Montážní tmel Presto je tmelicí pasta na bázi vodního skla.
–	Aplikujte tmel v tenké vrstvě na zpracovávané místo a poté ihned spojte
komponenty dohromady.
–

Tvrzení probíhá při současném zahřívání spoje.

–

Umožňuje snadnou montáž a rychlé odstranění částí výfuku.

–	Vlastnosti výrobku:
• Barevný odstín: tmavošedý • Bez zápachu
• Obsah pevných částic 71% +/- 1%
• pH hodnota: 9.8
–	Oblasti použití:
• K utěsnění připojovacích spojů jako objímky, svorky

Objednací kód: MOT603123

Objednat

Akční cena 55 Kč
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Na koho se spoléháme:
SACHS
• Po několik desetiletí největším evropským a druhým světovým dodavatelem do prvovýroby.
• Sortiment výrobků pro aftermarketový trh je naprosto shodný
jako originální díly – ze stejné výrobní linky.
• Na tlumiče Sachs je firmou Elit poskytována záruka
3 roky nebo 100 000 km.
• Na speciální požadavek některých automobilek je na výrobu
těla tlumiče použit hliník, kvůli úspoře neodpružených hmot.
• Místo antikorozního nátěru jsou komponenty tlumičů pozinkovány.
• Dvorní dodavatel tlumičů odpružení pro tovární tým VW ve WRC.
• Loňská vítězná Škoda Fabia R5
Pavla Kopeckého byla osazena
speciálními tlumiči od
ZF Race Engineering.

KAYABA
• Firma KYB to nejsou jen tlumiče a pružiny, ale obrovské portifolio produktů.
• Nicméně právě výroba tlumičů a pružin probíhá již několik let v České republice poblíž Pardubic, odkud KYB dodává evrovspkým automobilkám a i nám do aftermarketu.
• KYB je v současnosti 3.největší zahraniční investor, který dává práci již více než 1000 zaměstnanců.
• Každý týden je na celém světě (včetně ČR) vyrobeno více než milion tlumičů KYB.
• O.E. dodavatel pro většinu asijských značek včetně největšího světového výrobce automobilů – Toyoty, nově však již dodává i
do některých modelů BMW.

BILSTEIN
•
•
•
•

Největší specialista v prvovýrobě na sportovní a výkonné vozy.
Specialista na sofistikované systémy vzduchového odpružení – především vozy Mercedes.
V nabídce přes 150 unikátních položek, které nikdo jiný na trhu nemá – jde o značky BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover a Porsche.
Všechny performance tlumiče a podvozky řady B6 a vyšších jsou testovány na legendární severní smyčce Nürburgringu.
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ALKO
• Španělský výrobce - jediná skutečná kvalitativní alternativa k výše
uvedeným značkám na trhu, avšak za příznivou cenu.
• Dodavatel do prvovýroby pro nákladní automobily a pro autobusy (zákazníky jsou BPW, DAF, MAN, Mercedes Benz, SAF, Schmitz,
VOLVO).
• AL-KO disponuje svým vlastním výzkumem a vývojem. Díky
užívání nejmodernější technologie a relativně rozumně placené
pracovní síle dosahují produkty AL-KO špičkové kvality, avšak za
vynikající ceny. Situace je v tomto srovnatelná s dalšími španělskými výrobky našeho sortimentu – např. brzdami ROADHOUSE nebo
síly řízení RTS.
• Dodavatel tlumičů známé tuningové značce KW.

Lesjöfors
•
•
•
•

Záruka 3 roky, jsou-li pružiny měněny v páru.
Kompletní povrchová zinko-fosfátová úprava.
Nejširší sortiment pružin pérování na světě - přes 3500 aplikací, včetně japonských a korejských.
V úzké spolupráci se závodním oddělením Öhlins (který dodal tlumiče), Lesjöfors vyvinul inovativní pružiny pérování pro značku Lamborghini a jejich model Aventador.

EIBACH
•
•
•
•
•

Dlouholetý specialista na výrobu sportovních pružin.
Dodavatel pružin do všech odvětví motosportu – od DTM až po F1.
Při výrobě jsou aplikovány nejmodernější technologie a postupy zaručující dlouhou životnost.
Sportovní pružiny jsou speciálně laděny pro každý vůz zvlášť.
Od poloviny roku 2016 nově v nabídce i standardní pružiny pérování.
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SKF
• Nejširší sortiment horních uložení.
• Již více než devadesát let dodává svůj sortiment do prvovýroby výrobcům
automobilů po celém světě jako jsou např. Citroën, Peugeot, Škoda, Volvo
a mnoho dalších.
• Technicky spolupracují s Ferrari F1 už od roku 1947. Jedná se o nejdéle
trvající spolupráci ve Formuli 1. Současný monopost Ferrari F1
obsahuje 150 dílů od SKF.
• přes 80 milionů osobních a lehkých užitkových aut jezdí
na ložiskách SKF.

Nipparts
• Specialista na asijské vozy.
• Široká nabídka tlumičů a pružin i na méně
obvyklé japonské a korejské vozy.
• Výborný poměr ceny a kvality.

Swag
• Značka SWAG platí na celém světě za synonymum kvality a spolehlivosti autodílů již více než 50 let.
• Veškerá produkce prochází systémem „Trojí kontroly kvality“.
• Velmi široký a specifický sortiment nerůznějších dílů napříč celým vozem.

Akce neplatí pro TRUCK.
Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

